Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Миколаївської міської ради
звіт з адміністратиних питань за листопад 2018 рік
Адміністративні справи

Тиждень

01

Земельні
питання

Кіл-ть
послуг

05.11.2018 09.11.2018

5

Кіл-ть
послуг

Містобудуання 04
та архітектура

Кіл-ть
послуг

8 - (№11) рішення міської ради про
надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для
передачі її у власність для ведення
особистого селянського
господарства
3(№12) рішення міської ради про
затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
для передачі її у власність для
ведення особистого селянського
господарства

Житлові

1

1 - (№ 44) подовження
строку дії посвідчення
батьків та дітей з
багатодітної сім'ї;
1 - (№45) відновлення
пошкоджених
посвіджень батіків чи
дітей з багатодітної сім'ї;
1 - (№ 41) видача
посвідчення батьків
багатодітної сім'ї та
дитини з багатодітної
сім'ї (при первинному
зверненні), яке
видається одному з
батьківбагатодатної
сім'ї.

1 - (№42) видача
посвідчення дитини з
багатодітної сім’ї, яке
видається одному з
батьків багатодітної
сім’ї

4

05
Благоустрій

питання

Кіл-ть
послуг

2

3

11

03

3 - заяви відмови від земельних
ділянок;
2 - (№40)
підписання акту- прийому передачі
межових знаків на збереження
земельної ділянки.

12.11.2018 16.11.2018

19.11.2018 23.11.2018

02
Сім'я та діти

Кіл-ть
послуг

1 - (№54) - прийняття
громадян, які
потребують поліпшення
житлових умов за
місцем мешканя;
1 - (№63) видача ордеру
на вивільнену площу в
гуртожитку

4 - (№ 46) присвоєння
поштової адреси об'єкта
нерухомості майна

1

06
Оренда майна

Кіл-ть
послуг

1 - (№70) видача ордеру
(дозволу) на видалення
зелених насаджень;

07
Торгівля

Кіл-ть
послуг

08
Інші питання: (довідки про
зареєстрованих у житловому
приміщенні / будинку осіб) /
(дозвіл на перепоховання)
Кіл-ть
послуг

75

91

1

1 - (№ 65) внесення змін
до облікових справ
громадян, які
перебувають на
квартирному обліку за
місцем мешкання

(№82) довідки про склад
сім'ї або зареєстрованих
у житловому приміщенні
будинку осіб

(№82) довідки про склад
сім'ї або зареєстрованих
у житловому приміщенні
будинку осіб

(№82) довідки про склад
сім'ї або зареєстрованих

101 у житловому приміщенні
будинку осіб

Надання консультації щодо адміністративних
послуг

Відповіді на нотаріальні
запити

Кіл-ть
послуг

з них:

Кіл-ть
послуг

67

56 - довідки про склад сім'ї ( 13 - занесення
громадян до реєстру тергромади; 1 - щодо
отримання довідки за довіренністю; 2 - щодо
договіру куплі- продажу квартири; 40 надання переліку необхідних документів для
отримання довідки);
3 - щодо отримання земельної ділянки для
ведення ОСГ;
1 - щодо затвердження тех.документації на
земельну ділянку для житлового будинку;
2 - підписання Акту прийому- передачі
межових знаків для зберігання зем.ділянки;
1 - щодо здачі споруди в експлуатацію;
2 - щодо видачі ордеру (дозволу) на виделяння
зелених насаджень та надання переліку
необхідних документів для отримання послуги;
1 - щодо отримання недополученної пенсії
померлого;
1 - щодо отримання витягу з реєстру речових
прав на нерухоме майно;
1 - щодо отримання соц.допомоги
малозабеспечиній родині;
1 - щодо видачі ордеру на вивільнену площу в
гуртожитку;

2

39

30 - довідки про склад сім'ї ( 11 - занесення
громадян до реєстру тергромади; 1 - щодо
отримання довідки за довіренністю; 18 надання переліку необхідних документів для
отримання довідки);
2 - щодо отримання дозволу на розробку
проекту землеустрою про відведення у
власність земельної ділянки;
4 - присвоення поштової адреси об'єкта
нерухомого майна;
1 -подовження строку дії посвідчення батьків
та дітей з багатодітної сім'ї;
1 - видача посвідчення батьків багатодітної
сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї (при
первинному зверненні), яке видається одному з
батьків багатодатної сім'ї;
1 - щодо отримання паспорта громадянина
України для виїзду за кордон.

61

37 - довідки про склад сім'ї ( 17 - занесення
громадян до реєстру тергромади; 1 - щодо
отримання довідки за довіренністю; 1 - щодо
договіру куплі- продажу квартири; 18 надання переліку необхідних документів для
отримання довідки);
11 - щодо отримання земельної ділянки для
ведення ОСГ;
1 - щодо реєстрації державного акту на право
власності на земельну ділянку;
1 - щодо отримання соц.допомоги
малозабеспечиній родині;
1 - щодо видачі ордеру на вивільнену площу в
гуртожитку;
1 - щодо приняття громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, на квартирний
облік за місцем мешкання;
4 - щодо внесення змін до облікових справ
громадян, що перебувають на квартирному
обліку за місцем мешкання;
2 - щодо отримання паспорта громадянина
України для виїзду за кордон;
1 - щодо отримання повторно свідоцтва про
народження;
1 - видача посвідчення батьків багатодітної
сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї (при
первинному зверненні), яке видається одному з
батьків багатодатної сім'ї;
1 - щодо присвоєння поштової адреси об'єкта
нерухомого майна.

Загальна
кількість

надання відповіді на
запит

152

3

надання відповіді на
запит

140

7

надання відповіді
на запит

182

3 - (№40) підписання актуприйому передачі межових знаків
на збереження земельної ділянки.
1 - (№11) рішення міської ради про
надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для
передачі її у власність для ведення
особистого селянського
господарства.
1(№ 26) рішення міської ради про
затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості) у власність для
будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибної
ділянки), за наявності
правовстановлюючих документів
на житловий будинок, господарські
будівлі та споруди.

26.11.2018 30.11.2018

5

загальна
кількість
за місяць

21

Начальник ЦНАП

Алефіренко М.В.

110

4

4

3

1

377

(№82) довідки про склад
сім'ї або зареєстрованих
у житловому приміщенні
будинку осіб

97

92 - довідки про склад сім'ї ( 20 - занесення
громадян до реєстру тергромади; 2 виправлення данних в реєстрі тер.громади,
1 - щодо отримання довідки за довіренністю;
69 - надання переліку необхідних документів
для отримання довідки);
1 - щодо надання дозволу на розробку
проекту землеустрою;
1 - щодо надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі ії в оренду;
1 - щодо отримання підписання акту прийому передачі межових знаків на
зберігання земельної ділянки;
1 - щодо надання дозволу на
переоформлення договіру найму приміщення
внаслідок визначення наймачем іншого
члена сім'ї ;
1 - щодо отримання паспорта громадянина
України для виїзду за кордон;

264

2

14

Н.А. Губицька

надання відповіді на
запит

214

688

